
49–52 savaitės
(nuo 2019 12 02 iki 2019 12 29)

Jau laikas
gyventi švenčių laukimu...

Cheer for the New Year



Nėra blogo oro ledams ar  
kitiems skanėstams

Sandarus dangtelis 
Skysčiams nelaidus 

termoso dangtelis išlaiko 
maisto temperatūrą ir 

apsaugo nuo išsiliejimo.

Didelė anga 
Pro pakankamai didelę 
angą į termosą galėsite 
įdėti ledo kubelių.  
Taip pat patogu pilti 
skysčius ir iš jo valgyti.

Silikoninis tarpiklis 
Užtikrina termoso 
sandarumą.

Neslystantis padas 
Leidžia saugiai pastatyti 
termosą ir apsaugo 
dugną nuo smūgių.

Izoliuotas korpusas  
Dviguba termoso  

sienelė išlaiko produktus 
šaltus iki 2 valandų.

Aktyvumo Lygiai

Pristatome  
Ledo šalies termosą 

Olafas 250 ml

GREITAS 
STARTAS 
49 savaitė

DOVANOS UŽ  
AKTYVUMĄ 
49–52 savaitės

GAMINIO  
EMOCINĖ  

NAUDA
Savo sode auginu 
vaisius ir mėgstu 
gaminti naminį 
šerbetą su savo 
Fusion Master 

rinkiniu šerbetui. 
Dabar galiu neštis 

gaivų naminį 
šerbetą su savimi, 
kai vykstu į iškylą.

Jis išlaiko  
ledus šaltus  

iki 2 valandų – 
puikus desertas 

pietums.

Mažas ir patogus 
pasiimti į iškylas.  
Jis neužima daug 

vietos mano 
krepšyje.  

Pagaliau galiu 
valgyti ledus 

desertui!

GAMINIO  
FUNKCINĖ  

NAUDA

PRIEŽASTYS 
PATIKĖTI

Kai per pirmąją mėnesio 
savaitę (49 savaitė) 
parduosite prekių už 
160 eurų, jūs gausite: 
 
Ledo šalies termosas 
Olafas, 250 ml 
AC194901

Kai per 4 mėnesio 
savaites (49–52 savaitės) 
parduosite prekių už 350 

eurų, Jūs gausite:  
 

Metalinis Ledo šalies 
termosas, 300 ml 

AC194902  

160€

350€
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Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 550 
eurų, jūs gausite: 
Didysis rinkinys kokteiliams  
Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
AC194903

Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 800 
eurų, jūs gausite: 
Extra Chef žydrasis  
Didysis rinkinys kokteiliams  
Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
AC194904

Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 1 300 
eurų, jūs gausite: 
Tchefseries Pro peilis  
Extra Chef žydrasis 
Didysis rinkinys kokteiliams 
Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
AC194905

550€

800€

1300€
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GRUPĖS VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

49–52 savaitės

2 000 eurų + 1 naujokas

3 000 eurų + 1 naujokas

Kai per šias 4 savaites (49–52) 
grupės pardavimai pasieks  
2 000 eurų ir vadovė pakvies 
1 kvalifikuotą naujoką, vadovė 
gaus dovaną:
Allegra dubuo 5 l
UM194901

Kai per šias 4 savaites (49–52)
grupės pardavimai pasieks
3 000 eurų ir vadovė pakvies
1 kvalifikuotą naujoką, vadovė
gaus dovaną:
Tchefseries Copper keptuvė  
24 cm su dangčiu
Allegra dubuo 5 l 
UM194902

Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 550 
eurų, jūs gausite: 
Didysis rinkinys kokteiliams  
Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
AC194903

Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 800 
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Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
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Kai per 4 mėnesio savaites (49–52 
savaitės) parduosite prekių už 1 300 
eurų, jūs gausite: 
Tchefseries Pro peilis  
Extra Chef žydrasis 
Didysis rinkinys kokteiliams 
Metalinis Ledo šalies termosas, 300 ml 
AC194905

550€

800€

1300€
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DOVANOS UŽ 
NAUJOKUS

49–52 savaitės

Dovana už 1 naujoką, pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą:
Sausainių formelės
RE194901

Dovana už 1 kvalifikuotą naujoką per 
šias 4 savaites (49–52), yra:
Tchefseries Pure lenktas peiliukas 
(ašmenų ilgis 7 cm)
RE194902

Dovana už 2 kvalifikuotus 
naujokus per šias 4 savaites 
(49–52), yra:
Tchefseries peilis  
žuviai (4 vnt.)
Tchefseries Pure  
lenktas peiliukas 
(ašmenų ilgis 7 cm)
RE194903



BELGIŠKI ŠVENTINIAI SAUSAINIAI

INGREDIENTAI 20–30 SAUSAINIŲ

PARUOŠIMAS: 
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros.
2. Maišymo dubenyje 4,5 l silikonine 
mentele išmaišykite rudąjį cukrų, minkštą 
sviestą ir medų. Supilkite pieną, kiaušinį, 
druską ir vėl išmaišykite. Sudėkite likusius 
ingredientus ir maišykite, kol gausite 
vienalytę masę; baikite minkyti rankomis.
3. Pabarstykite šiek tiek miltų ant padėklo 
tešlos ruošimui ir iškočiokite tešlą šaltu 
vandeniu užpildytu daugiafunkciu kočėlu 

su 6 mm aukščio sausainių formelėmis. 
Jei reikia, pabarstykite tešlą trupučiu miltų, 
kad neliptų prie kočėlo.
4. Gėlės formos sausainių formelėmis 
supjaustykite tešlą norimomis formomis ir 
išdėliokite ant silikoninio kepimo padėklo 
su krašteliu (padėto ant šaltų orkaitės 
grotelių).
5. Kepkite apyt. 20 min. Palaukite, kol atvės.

Paruošimo trukmė: 
30 min.

180 °C temperatūroje
20 min.

• 220 g rudojo cukraus
• 100 g minkšto sviesto
• 10 g skysto medaus
• 2 valg. š. pieno (± 30 ml)
• 1 kiaušinis (vidutinio dydžio)

• 1 žiupsnelis druskos
• 350 g universalių miltų
• 1 arbat. š. sodos (± 5 ml)
• 2 arbat. š. cinamono (± 10 ml)
• keli lašai migdolų esencijos



MEGA
PARTY

GRUPĖS PAVADINIMAS 

KONSULTANTO  
VARDAS

GRUODŽIO MĖNESĮ 
SUPLANUOTI VAKARĖLIAI 

2020 M. SAUSIO MĖN.

2020 M. SAUSIO MĖNESĮ 
SURENGTI VAKARĖLIAI

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware“ ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemoms, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2019 „Tupperware“. Visos teisės saugomos.
„Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ nuosavybė.


